4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine
specializate.
• schimbarea administrativa a adresei punctului de lucru al garaj RER
SUD S.A. din Sos. Buzau-Vadu P asii, mun. Buzau, in Sos. Vadu
P asii, nr. 90, mun. Buzau, conform Certificatului de nomenclatura
stradala si adresa nr. 84/24.02.2022.
• actualizarea Actului Constitutiv, conform articolelor precedente.
• imputernicirea dnei. Ionescu Raluca Mihaela, care in baza
prezentului mandat, va face toate demersurile necesare pentru
inregistrarea prezentei hotarari precum si toate documentele ce
deriva din aceasta, la Oficiul Registrului Comertului Buzau in
termenul prevazut de Lege. P ropun ca reprezentantul Municipiului
sa voteze favorabil cele

patru puncte de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a
Actionarilor.
In sensul celor de mai sus, s-a intocmit proiectul de hotarare
alaturat, cu propunerea de a fi adoptat in forma prezentata.

PRIMAR

Constantin Toma

3513- Distributia energiei electrice
3514- Comercializarea energiei electrice
3521- Productia gazelor
3522- Distributia combustibililor gazo9i prin conducte
3523- Comercializarea combustibililor gazo9i prin conducte.
4690 - Comert cu ridicata nespecializat
4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine
specializate.
• schimbarea administrativa a adresei punctului de lucru al garaj RER
SUD S.A. din Sos. Buzau-Vadu Pasii, mun. Buzau, in Sos. Vadu
Pasii, nr. 90, mun. Buzau, conform Certificatului de nomenclatura
stradala si adresa nr. 84/24.02.2022.
• actualizarea Actului Constitutiv, conform articolelor precedente.
• imputernicirea dnei. Ionescu Raluca Mihaela, , care in baza
prezentului mandat, va face toate demersurile necesare pentru
inregistrarea prezentei hotarari precum si toate documentele ce
deriva din aceasta, la Oficiul Registrului Comertului Buzau in
termenul prevazut de Lege.

In acest sens, apreciez ca legal proiectul de hotarare alaturat,
putand fi adoptat in 9edinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului
Buzau.
$ef Serviciu Juridic �i Contencios Administrativ
Elena - Cristina Coroian

4. Imputemicirea dnei. Ionescu Ral uca Mihael a, in calitate de mandatar:
- sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru inregistrarea acestei hotarad la
Oficiul Registrului Comeqului Buzau �i sa efectueze orice alte formalitati necesare
pentru a conferi efect deplin aspectelor decise in prezenta, inclusiv semnarea �i
depunerea, in numele �i pe seama societatii/asociatilor, a Actului Constitutiv actualizat
�i a oricaror acte/documente �i declaratii ce sunt necesare pentru inregistrarea
prezentei hotarari;
- sa reprezinte societa tea in fata ORC Buzau pentru a conferi efect deplin
aspectelor decise in prezenta;
- sa corecteze orice eroa re ce a r putea sa a pa ra in lega tura cu orica re din
operatiunile mentionate mai sus.
*

*

*

in cazul neintrunirii cvorumului cerut de lege, Adunarea Generala Extraordinara
a Actionarilor Societatii se reconvoaca pentru data de 01.04.2022, avand aceea�i
ordine de zi, in acela�i Joe �i la aceea�i ora.
La sedinta Adunarii Generate Extraordinara a Actionarilor Societatii pot
paiticipa actionarii inregistrati in Registrul ctionarilor Societatii la data de referinta
de 01.03.2022.

Presedintele Consili lui de Administratie,
Dr. Radu Merica
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